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Oceňovací tabulka 
Plnění za trvalé následky úrazu 
platné od 1. 6. 2019 

Úrazy hlavy a smyslových orgánů 
Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy 50 % 
Traumatická porucha lícního nervu 10 % 
Poškození obličeje provázené funkčními poruchami 20 % 
Ztráta celého nosu 20 % 
Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna) 10 % 
Ztráta jednoho oka 40 % 
Ztráta obou očí 100 % 
Úplná ztráta zraku na jednom oku 25 % 
Úplná ztráta zraku na obou očích 75 % 
Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole 15 % 
Ztráta jednoho boltce 10 % 
Ztráta obou boltců 15 % 
Ztráta sluchu jednoho ucha 15 % 
Ztráta sluchu obou uší 45 % 
Zohyzďující jizvy v obličejové části hlavy 5 % 

Poškození chrupu (způsobené úrazem) 
Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %, poškození mléčných zubů a zubních náhrad se nehradí) 1 % 
Ztráta každého dalšího zubu 1 % 

Úrazy krku 
Ztráta hlasu 25 % 
Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu Ztráta hlasu) 50 % 

Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu 
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) 15 % 
Zranění srdce a plic se posuzuje na základě omezení funkční kapacity: 
Bez omezení fyzické činnosti, FEV přes 2 litry 3 % 
Mírné omezení fyzické činnosti, FEV mezi 1,5 až 2 litry 20 % 
Podstatné omezení fyzické činnosti, FEV do 1 litru 45 % 
Jakákoli forma fyzické činnosti způsobuje příznaky, které se mohou objevit I v době klidu, FEV do 0,5 litru 70 % 

Úrazy břicha a trávicích orgánů 
Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu 15 % 
Ztráta sleziny 15 % 

Úrazy močových a pohlavních orgánů 
Ztráta jedné ledviny 20 % 
Ztráta jednoho varlete 10 % 
Ztráta obou varlat 20 % 
Ztráta pyje nebo závažné deformity 20 % 

Úrazy páteře a míchy 
Omezení hybnosti páteře lehkého stupně 10 % 
Omezení hybnosti páteře středního stupně 20 % 
Omezení hybnosti páteře těžkého stupně 30 % 
Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně 20 % 
Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně 40 % 
Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně 60 % 

Úrazy pánve 
Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin 50 % 
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Úrazy horních končetin 
Poškození oblasti ramene a paže 

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem 70 % 
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení 30 % 
Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení 25 % 
Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně 10 % 
Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně 15 % 
Opakující se luxace 15 % 
Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární 3 % 
Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí 
Úplná ztuhlost loketního kloubu 20 % 
Omezení hybnosti loketního kloubu 10 % 
Ztráta předloktí 45 % 
Ztráta nebo poškození ruky 

Ztráta ruky v zápěstí 50 % 
Ztráta všech prstů ruky 50 % 
Ztráta jednotlivého prstu 10 % 
Ztráta článku prstu 5 % 
Úplná ztuhlost zápěstí 15 % 
Omezení pohyblivosti zápěstí 15 % 
Poškození palce 

Ztráta koncového článku palce 9 % 

Úplná ztuhlost základního kloubu palce 6 % 

Úrazy dolních končetin 
Poškození kyčle, stehna a kolene 

Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem 50 % 
Endoprotéza kyčelního kloubu 15 % 
Úplná ztuhlost kyčelního kloubu 30 % 
Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně 10 % 
Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně 20 % 
Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně 30 % 
Poškození kolena 

Úplná ztuhlost kolena 30 % 
Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu 15 % 
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně 10 % 
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně 15 % 
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně 25 % 
Poškození bérce 

Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem 45 % 
Poškození v oblasti hlezenného kloubu 

Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 % 
Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení 25 % 
Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu 10 % 
Poškození v oblasti nohy 

Ztráta všech prstů nohy 15 % 
Ztráta obou článků palce nohy 10 % 
Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst 2 % 

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny 
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické 

Traumatická porucha nervu sedacího 30 % 
Traumatická porucha nervu stehenního 20 % 
Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů 15 % 
Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů 15 % 

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě 
srovnání stupně závažnosti. 
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